Oudercomité
KBO-Nederename
Verslag Oudercomité
Maandag 14 januari 2019, 20 uur
Aanwezig

Verontschuldigd

Frederik (voorzitter)

Debbie (secretaris & penning)

Tine (verslag)

Evi

Afwezig

Werner
Stefaan
Inge Bl.
Dieter
Kathleen
Juf Sylvie
Mevrouw Katrien

1. Toast op het nieuwe jaar
•

Toast op het nieuwe jaar en op een goede samenwerking.

2. Goedkeuring vorig verslag
•

Verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd mits een aantal kleine aanpassingen
door Mevr. Katrien.

3. Nieuws van de school
•

•

Leerkrachten:
o Juf Hélène (2-3Ka) afwezig tot aan paasvakantie
o Juf Kim doet nu fulltime
o Juf Femke doet zorg
o Moeilijk om vervanging te vinden
Leerlingen:
o Brief voor inschrijving ‘broer van/zus van’ wordt in feb 2019 verspreid; in mrt 2019
volgt inschrijving voor andere kinderen
o Nu al 16 broer/zus ingeschreven op school
o Mevr. Katrien deed hiervoor ook al 15 rondleidingen op de school
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•

•

•

•

Gezin Kadrija:
o Kregen negatief advies en moeten land verlaten
o Francken blijft weigeren;
Sint:
o Speciale dank van de juffen aan het oudercomité
o OC heeft 75 € per klas geschonken voor aankoop sint-cadeaus
o Mevr. Katrien vraagt na welke klas wat aangekocht heeft
o Er was 1 zwarte piet ziek; nog 3 over
Digitale borden:
o Zijn 5 jaar oud en worden volgens het contract vervangen
o Budget voor nieuwe digitale borden;
o We gaan voor grotere borden en ook voor een aantal borden in de kleuterklas.
Vraag van Mevr. Katrien:
o Waar willen de leden van het OC uitleg/toelichting over?
o Laten weten aan Mevr. Katrien
o Wordt dan besproken op volgende vergadering OC

4. Info werkgroep verkeer
•
•
•

KBO Nederename heeft bronzen verkeersmedaille gekregen
Opleiding voor gemachtigd opzichter gaat door 22 mei 2019 en duurt 2 uur
Politietoezicht aan zebrapaden school:
o Afwezigheid van politie aan KBO-Nederename in 1ste trimester
o Politie stond enkel in Nederenamestraat aan KBO Ename en Freinetschool De Vier
Tuinen
o Mevr. Katrien heeft gebeld met hoofd van politie Oudenaarde om dit te melden
o Als reactie daarop stond een agent vorige week bij KBO Nederename
o Criteria voor schoolkeuze is blijkbaar dat agent de school kiest met de meest
onveilige verkeerssituatie (…)

5. Kaas- en wijnavond
•
•
•
•

Gaat door op vrij 25/01/2019 en zat 26/01/2019 (2 shiften)
Wie kan helpen? Vraag om de doodles snel in te vullen
Plaatsen zullen vooraf bepaald worden
Mevr. Katrien ontvangt de mensen en zal plaatsen aanwijzen

6. Regeling bloemenverkoop
•
•
•

De bloemen zijn besteld: 450 stuks, gekleurde en witte
Mindere kwaliteit vorig jaar (door vriestemperaturen tijdens transport) is meegedeeld aan de
kweker.
Worden geleverd op 22/02 om 13u45 (na de speeltijd)
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•
•
•
•
•
•

Te kort aan helpende handen op vrij 22/02/2019 -> Inge Bl. kan eventueel helpen tegen 15u;
Stefaan kan eventueel helpen om 13u30.
Dieter, Inge Bl., Werner, Debbie kunnen helpen op zaterdag 23/02/2019
Verkoop aan huis in 12 straten. 2 personen per straat, dus 24 helpers
Frederik stuurt de bestelbrief door naar Mevr. Katrien
Debbie kijkt voor leurderskaart: 6 weken voordien aan te vragen bij stad Oudenaarde
Evi zorgt voor koek en snoep voor de helpers op zaterdag

7. Afspraken voor Pasen
•
•
•

1 groot chocolade paasei voor elk kind
250 stuks
Evi zorgt voor bestelling

8. Varia
1ste lentequiz KBO-Nederename:
•
•
•

Vrij 22 maart 2019, 20u
OC Sint-Vaast Nederename
Streefdoel: 50 ploegen van 4 personen (200 deelnemers)

Eerste voorstel voor scenario quiz (Stefaan):
•

•

•

Inrichting zaal:
o Beamer, projectiescherm(en), geluidsinstallatie: nagaan of dit aanwezig is.
o Zo geen geluidsinstallatie: Provinciale uitleendienst in Geraardsbergen, aanvraag van
het Oudercomité. Eventueel geluidsinstallatie school?
o Tafels van 4 pers voor de ploegen: bij brouwerij Clarysse? (per 13 in één unit = 4
units totaal).
o Zaal zal vrij zijn vanaf donderdag 21/3 om 14.00 u (klaarzetten, try out, …)
o Bar, voorraad drank (bieren, frisdranken, …).
o Alle dranken starten vanaf 2 euro/st en prijzen stijgen per halve euro…
Promotie quiz:
o Affiche A3 (Stefaan doet voorstel) voor school en winkels Nederename, eventueel
daarbuiten.
o Website school + flyers op school (A4 affiche, voor te hangen).
o Publicatie op facebook leden OC?
o Publicatie op Quizforum
Prijzen:
o Iedereen prijs. 4 bonnetjes per tafel voor elk één broodje Panda (sponsor?)
o 3 hoofdprijzen voor klassement 1 - 3.
o Sponsors zoeken voor de hoofdprijzen.
o Tijdens quiz worden prijzen verloot van sponsors (facultatief).
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•

•

•

•

Werking zaal:
o Kassa ter aankoop drankkaarten, 10 euro/st. Niet opgebruikte kaarten kunnen terug
ingeruild worden tegen cash. Katrien aan de kassa + helper (aflosser).
o (Er kunnen eventueel nog inschrijvingen aanvaard worden de dag zelf, i.f.v. capaciteit
zaal).
o Klaarzetten zaal + leggen vragen + achteraf: opkuis zaal.
o Presentatie quiz.
o Tafel met laptop en PPT vragen + projectie puntenklassement.
o “Klusjesman” die kan inspringen waar nodig.
o Tafel met verbeteraars.
o Ophalers ingevulde antwoordbladen.
o Kelners (garçons) zaal.
o Bestellers achter toog.
o Opstellen en opruimen zaal. (kuisen zal door kuisploeg OC gebeuren).
Verloop quiz.
o Quiz wordt ingeleid door iemand v/h Oudercomité: Kathleen en Koen (Browaeys):
Koen is nog te vragen door Stefaan.
o 9 vragenrondes van 10 vragen per ronde.
o Na ronde 3 en 6: pauze.
o Zaalverantwoordelijke: Stefaan + komt tussen bij discussies antwoorden.
Versnaperingen:
o croque monsieurs.
o Bordjes kaas, salami.
o Soep?
Medewerkers:
o Medewerkers voor toog, keuken, ophalers, verbeteraars, jury, kassa, klaarzetten
zaal, opruimen zaal, …
o Voorstel:
▪ Kassa: Katrien en Koen.
▪ Toog: Frederik en Dieter.
▪ Presentatie: Kathleen H. en Koen (Browaeys)
▪ Quizmaster punten: Jozef en Willy (ingeven punten laptop) en projectie
punten.
▪ Jozef stelt ook Geert Desmet en Bjorn voor (kennissen van hem).
▪ Panel met verbeteraars: minstens 3 juffen KBO.
▪ Ophalers blaadjes met antwoorden in zaal: ?
▪ Keuken: croque monsieurs, bordje salami, soep, …
▪ Opstellen zaal en opruimen: samen.

Volgende vergadering gaat door op maandag 1 april 2019 om 20 uur
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